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ANGELIKA KWIATKOWSKA 

Tilldelas kulturstipendium på 15.000 kronor.

Med stipendiet vill vi göra det möjligt för dig att köpa en violin för att nå 
bästa möjliga ljudkvalitet när du ska söka till olika orkestrar. Du har en 
gedigen utbildning med kandidatprogram för klassisk musik från 
Academy of music i Gdansk, Polen, och med en masterutbildning från 
Kungliga musikhögskolan/Edsbergs slott. Du har också varit medlem av 
Borås symfoniorkester och innehaft positionen som konsertmästare i 
Västra Götalands Ungdomssymfoniker 2017– 2018. Du får � na vitsord för 
din teknik och för din förmåga att sprida en trivsam atmosfär i en grupp.

Nacka kommun vill därför stödja dina ambitioner och önskar dig lycka till.

Richard Wendt 
ordförande Nacka kulturnämnd

Kulturstipendiet Ung kultur ska stödja och kulturellt verksamma unga Nackabor, 16–25 år, som vill 
fördjupa sig inom konstnärliga områden.
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UNG KULTUR 2019

SEBASTIAN IIVONEN 

Tilldelas kulturstipendium på 30.000 kronor.

Med stipendiet vill vi göra det möjligt för dig att � nansiera fortsatta studier 
hos den världsberömda professorn Rena Shereshevskaya vid Ecole Normal 
de Musique de Paris. Du har en gedigen grundutbildning med en 
master utbildning på Kungliga musikhögskolan/Edsbergs slott. Du har 
också utvecklats som pianist genom att vinna ett � ertal internationella 
pianotävlingar i Europa och USA. 2019 deltog du i 4th Manhattan 
International Music Competition 2019 och tilldelades Special Prize 
– Gold Medal for high level of musicality and performance.  Dessutom 
har du medverkat i ett � ertal konserter och festivaler runt om i världen 
och deltagit i specialundervisning för kända pianister och professorer 
och fått goda vitsord.

Nacka kommun vill därför stödja dina ambitioner och önskar dig lycka till.

Richard Wendt
ordförande Nacka kulturnämnd

Kulturstipendiet Ung kultur ska stödja och kulturellt verksamma unga Nackabor, 16–25 år, som vill 
fördjupa sig inom konstnärliga områden.

UNG KULTUR 2020
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UNG KULTUR 2020

MAGNUS GABRIEL 

Tilldelas kulturstipendium på 5.000 kronor.

Med stipendiet vill vi göra det möjligt för dig att specialisera dig inom 
ditt yrkesval som guldsmed genom att � nansiera en grundläggande kurs 
i teknik för infattningar. Målet är att förverkliga nya kvalitativa metoder 
för juvelfattning och bredda din kompetens för att kunna förverkliga dina 
designidéer. Du får en gedigen grundutbildning när du våren 2020 avslutar 
din guldsmedutbildning i Köpenhamn med bästa betyg. Dessutom får du 
genom din lärlingsplats möjlighet att för� na dina kunskaper. Fina vitsord 
från din handledare visar på en lovande framtid inom hantverket.

Nacka kommun vill därför stödja dina ambitioner och önskar dig lycka till.

Richard Wendt 
ordförande Nacka kulturnämnd

Kulturstipendiet Ung kultur ska stödja och kulturellt verksamma unga Nackabor, 16–25 år, som vill 
fördjupa sig inom konstnärliga områden.

UNG KULTUR 2020
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UNG KULTUR 2020

SAGA SPJUTH-SÄLL 

Tilldelas kulturstipendium på 25.000 kronor.

Med stipendiet vill vi göra det möjligt för dig att � nansiera din master-
utbildning i London på ALRA (The Academy of Live and Recorded Arts), 
en skola som är känd för hårda intagningsprov. Du har också fullföljt en 
utbildning i USA vid UCLA i Los Angeles (Extension Certi� cate in Acting). 
Här har många erkända skådespelare studerat. Du får dessutom � na 
vitsord för det engagemang som du visar prov på. Detta indikerar en tydlig
målinriktning för ditt framtida yrkesval.

Nacka kommun vill därför stödja dina ambitioner och önskar dig lycka till.

Richard Wendt 
ordförande Nacka kulturnämnd

Kulturstipendiet Ung kultur ska stödja och kulturellt verksamma unga Nackabor, 16–25 år, som vill 
fördjupa sig inom konstnärliga områden.

UNG KULTUR 2020
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UNG KULTUR 2020

EMMA NYSTRÖM 

Tilldelas kulturstipendium på 25.000 kronor. 

Med stipendiet vill vi ge dig möjlighet att � nansiera dina fortsatta studier 
inom balett. Idag går du på Viktor Rydbergs Estetiska program för dans 
och har planer för att söka till utbildningar och kurser i Europa. Du är 
i början av din specialisering och har visat prov på en stark ambition att 
bli dansare genom att från årskurs 4 till 9 utbildat dig på Kungliga balett-
akademin parallellt med dina traditionella studier. 

Nacka kommun vill därför stödja dina ambitioner och önskar dig lycka till.

Richard Wendt 
ordförande Nacka kulturnämnd

Kulturstipendiet Ung kultur ska stödja och kulturellt verksamma unga Nackabor, 16–25 år, som vill 
fördjupa sig inom konstnärliga områden.

UNG KULTUR 2020


